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Luminescência
Processo físico de
emissão de luz que se
relaciona com a energia
acumulada na rede
cristalina dos minerais
desde a sua última
exposição à luz ou a
temperaturas elevadas

Remoção do sinal do sinal geológico:
 Exposição à luz
 Processo de aquecimento durante a produção da cerâmica

Imagens adaptadas de: Prudêncio, et al, Técnicas nucleares e de luminescência na reconstituição da história da edificação de monumentos. Pedra & Cal 2009, 42, 4–6. 

Silicatos - porque são mais resistentes, e por isso mais comuns
em sedimentos detríticos e artefactos produzidos a partir de
geomateriais

A luminescência tem sido amplamente aplicada em estudos de cronologia, tanto em materiais geológicos como do 
património cultural. 



Energia acumulada ao longo do tempo pela radiação 
ionizante que existe naturalmente num material e/ou 

no seu ambiente

Determinada em laboratório 
por dosimetria aplicando 

protocolos de luminescência 
estimulada

IDADE 
DE LUMINESCÊNCIA 

(ka)

DOSE ABSORVIDA
(Gy)

TAXA DE DOSE
(Gy/ka)

Permite:
• Autenticar
• Inferir sobre tecnologias de produção
• Definir dinâmicas de acumulação

Permite a datação absoluta de:
• Objetos líticos aquecidos ou cerâmicos 
• Contextos geo-arqueológicos 

Dosimetria 
ambiente e 

análises 
químicas

Vantagens (relativamente a outros métodos de datação absoluta):
• Datar objetos e contextos desprovidos de matéria orgânica, numa janela de cronologias alargada (100 a 350 000 anos)
• Fornecer idade para o artefacto/depósito propriamente dito e não para o material orgânico que lhe está associado

Luminescência



Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST

Interdisciplinaridade / colaborações (nacionais e internacionais)

Instituições Privadas:

• Empresas Arqueologia

• Empresas de impacto 
ambiental

• Colecionadores 

• Leiloeiras

Serviços

Projetos de 
Investigação

Instituições Públicas:

• Museus

• Universidades

• Centros de investigação

• Autarquias

• Univ. Lisboa
• Univ.  Aveiro
• Univ. Nova de Lisboa
• Univ.  Algarve
• Univ. Barcelona, Espanha
• Univ. Valência, Espanha
• Univ. Corunha, Espanha
• Univ. Lleida, Espanha
• Univ. Sevilha, Espanha
• Univ.  Atenas, Grécia
• Univ. Exeter, UK
• Univ. Cabo Verde
• M.N.  Azulejo
• M.C. Gulbenkian
• M.N.  Arqueologia
• M. N.  Arte Antiga
• M. Jerónimos
• Museu do Louvre
• DGPC - Laboratório de Arqueociências
• Centre for Energy Research, Budapeste, Hungria
• Central Physical Chemical Laboratory, Macedónia

Arqueologia

Geociências

História

História de 
Arte

• Baixo Sabor 
• Era Arqueologia S.A.
• Cabral Moncada Leilões
• Coleção Berardo

Autenticidade

Cronologia Absoluta



Amostragem

• Amostragem na ausência de luz branca por forma a não comprometer os estudos de luminescência
• Quantidade que permita uma abordagem metodológica que contempla os estudos dosimétricos e composicionais necessários à datação

• Amostragem micro-invasiva

• Seleção dos pontos de amostragem criteriosa :

- Manter a integridade das peças

- Representatividade da heterogeneidade do corpo cerâmico
• Amostragem detalhada dos materiais representativos dos 

contextos geo-arqueológicos

Materiais cerâmicos Materiais de contextos arqueológicos

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Dosimetria in situ
Materiais cerâmicos Materiais de contextos arqueológicos

Determinação da dosimetria ambiental (teores em K, Th e U) nos contextos dos materiais estudados com vista à reconstituição do historial 
dosimétrico e estimativa da taxa de dose – fundamental à obtenção de uma idade de luminescência com melhor precisão

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Determinação da dose absorvida

Extração e purificação da 
fração de interesse da 

matriz da amostra
Processos químicos e/ou físicos

Desagregação e 
Separação 

granulométrica

Ataques ácidos

Separação por 
densidade

Separação 
magnética

Quartzo grosseiro (160 – 250 µm ) 
Quartzo fino (4 - 11 µm) 

Protocolos laboratoriais - executados na ausência de luz branca

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Determinação da Dose Absorvida

3 – Determinação da dose absorvida

Protocolos de estimulação 
de luminescência

1 – Testes iniciais semiquantitativos

• Expeditos 
• Permitem a avaliação dos sinais 

térmicos e óticos 

2 – Escolha do melhor protocolo para 
medida e calibração do sinal natural 

de luminescência
• Regenerativos/Aditivos
• Alíquotas Simples/Múltiplas
• Estimulação Ótica/Térmica

• Grãos Finos/Grosseiros
• Grãos Múltiplos/Únicos (“single-grain”)

Leitores de 
Luminescência 

Risø readers DA-20

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Estimativa da Taxa de Dose

• Dosimetria da radiação ambiente - Espectrometria gama in situ para determinação 

dos teores em K, Th e U

• Análises químicas do material a datar – Determinação dos teores em K, Rb, Th e U

• Conversão dos teores em radionuclídeos naturais em radiação α, β e γ

• Estimativa da radiação cósmica

• Correção atendo a fatores como:

 Geometria da amostra 

 Granulometria do material analisado

 Tratamentos químicos efetuados

 Factores de atenuação

 Teor em humidade na amostra

Reconstrução do historial dosimétrico do material a datar

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Autenticação
Aplicam-se protocolos de dosimetria que:
• Consomem menor tempo de análise
• São micro-invasivos
• Distinguem produções pré-históricas/históricas de 

falsificações recentes
• Apenas se determina a dose absorvida

Datação
Aplicam-se protocolos de dosimetria que:
• São morosos e iterativos
• Necessitam de uma maior porção de amostra 
• É necessário conhecer/estimar o ambiente 

dosimétrico do material a datar
• Permitem datar objetos e contextos

1º passo para 
a datação por 
luminescência

Autenticação vs Datação

Laboratório de datação por LUMINESCÊNCIA do CTN-IST



Luminescência – casos de estudo

Contexto
• Peças típicas de Bura da exposição intitulada “Alma Africana”, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa com 

cedência de peças da Coleção Berardo
• Sítio arqueológico de Bura-Asinda-Sika, região de Tillaberi, República do Níger - complexo arqueológico de urnas 

em cerâmica. 
• Estudos tipológicos e de datação absoluta por radiocarbono apontam para que o sítio tenha sido usado como 

necrópole entre os séculos III e XI d.C. 

Peça de terracota da civilização Bura-Asinda-Sika

Objetivo
• Comprovar a autenticidade da peça e a sua atribuição à cronologia da civilização Bura

Desafios
• Peça descontextualizada
• Sem acesso à dosimetria in situ e historial 

dosimétrico complexo - taxa de dose apenas 
pode ser estimada



Peça de terracota da civilização Bura-Asinda-Sika
Resultados
• Taxa de dose estimada com base numa série de pressupostos e modelações do ambiente externo da peça de 

terracota e nos resultados das análises química
• Dose absorvida foi determinada de forma precisa e exata nos grãos de quartzo grosseiros com recurso a 

protocolos regenerativos de aliquotas simples
• Foi atribuida uma idade de luminescência, que, dentro do erro da determinação, enquadrá a peça na 

cronologia expectável.

Luminescência – casos de estudo



Desafios
• Amostras produzidas a temperaturas elevadas – fusão dos minerais de sílica
• Dureza e espessura reduzidas das peças – amostragem produz um pequena 

quantidade
• Dificuldade em isolar e purificar grãos de quartzo pelos protocolos 

convencionais
• Refinar cronologias em idades de intervalo muito reduzido (1520?)

Contexto
• Conjunto de porcelanas de contextos arqueológicos de Lisboa,  atribuídas ao sec. XVI atendendo à informação 

histórico-arqueológica conhecida

Objetivo
• Refinar testes de autenticação com cerâmicas de cronologia relativamente bem 

conhecida
• Refinar cronologia
• Definir e otimizar protocolos de amostragem micro-invasiva e dosimetria para 

determinação da dose absorvida em amostras de reduzidas dimensões e 
produzidas a altas temperaturas

Porcelanas chinesas produzidas para o mercado português

Luminescência – casos de estudo



Resultados
• Testaram-se diversos protocolos de amostragem 

e preparação de amostra
• Após diversos ciclos de tratamentos químicos 

obteve-se quartzo puro com a granulometria 
pretendida

• Medidas feitas com recurso a protocolo pre-
dose com activação térmica  - pico de 
termoluminescência a 110 ºC

• Determinação da dose absorvida com grandes 
incertezas – permitiu a autenticação

Porcelanas chinesas produzidas para o mercado português

Luminescência – casos de estudo



Dinâmica de acumulação e datação de uma estrutura arqueológica – Recinto 
de fossos dos Perdigões

Contexto
• Recinto com uma cronologia do Neolítico Final ao Calcolítico final/Idade do Bronze (c. 3500-2100 BC) 

amplamente estudado - sequência concêntrica de fossos e outras estruturas circulares de diversos tamanhos e 
profundidades, escavados no substrato geológico 

• Em algumas das estruturas, existem dúvidas quanto à cronologia e dinâmica / natureza do seu preenchimento. 

Objetivo
• Delimitar a cronologia da 

construção, ocupação e 
abandono de uma estrutura 
arqueológica

• Estabelecer a dinâmica/natureza 
de acumulação dos materiais nos 
três níveis de preenchimento 
identificados 
macroscopicamente na estrutura 
circular

Luminescência – casos de estudo



Dinâmica de acumulação e datação de uma estrutura arqueológica – Recinto 
de fossos dos Perdigões

Resultados
• Amostragem detalhada de materiais acumulados e do contexto 

geo-arqueológico
• Testes dosimétricos por luminescência – semiquantitativos e de 

datação
• A dosimetria por luminescência permitiu observar que as fases 

arqueológicas ocorreram consecutivamente em períodos 
relativamente curtos, mas com taxas de deposição distintas -
mais lentas no meio (período pós-abandono) e mais rápidas no 
coluvião (como esperado)

• A datação por luminescência (SAR-OSL) permitiu a definição da 
cronologia para os eventos: construção (4,9 - 3,8 ka), abandono 
(~ 3,8 ka) e coluvião (~ 2,9 ka)

• A ocupação da estrutura deverá ter ocorrido entre o Calcolítico 
e a Idade do Bronze, tendo sido posteriormente abandonada

Luminescência – casos de estudo



“Fire-setting” – Técnicas de exploração mineira na pré-história

Desafios
• Material aquecido pelos eventos de “fire-setting” foi parcialmente removido 

durante a exploração - condiciona a amostragem de material com sinal geológico 
de luminescência completamente removido

• Exploração mais recente - podem ter afetado o sinal de luminescência 
correspondente à fase de exploração na pré-história

• Poucos estudos de “fire-setting” em contextos de minas com recurso a 
protocolos de luminescência

Contexto
• Mina de cobre La Turquesa (Cornudella de Montsant, Catalunha, Espanha) - evidências de exploração na pré-

história (num período entre o Calcolítico e a Idade do Bronze) e no século XIX, com evidências de aplicação “fire-
setting” na pré-história (conjunto de artefactos líticos e concavidades junto ao veio de cobre, mas ausência de 
outros vestígios de aquecimento por fogo, p.e. carvão

Objetivo
• Confirmar e datar o uso de “fire-setting”, otimizando os protocolos laboratoriais e 

de datação por luminescência para estes casos 

Luminescência – casos de estudo



Resultados
• Os protocolos TL e Semiquantitativo 

permitiram a confirmação do uso de “fire-
setting” embora este último seja mais 
vantajogo – avalia sinais IRSL, OSL e TL, com 
recurso a menores porções de material e 
tempo de medida 

• As determinações de dose absorvida usando 
o protocolo SAR-OSL apresentam uma 
elevada dispersão dos valores –
consequência de aquecimento heterogeneo

“Fire-setting” – Técnicas de exploração mineira na pré-história

• A idade de luminescência obtida comprova que a técnica de “fire-setting” foi usada na pré-história (Bronze 
Médio/Final – 1400 – 600 a.C. - 3,0±0,4 ka)

• Dada a dificuldade em extrair grãos de quartzo 
de dimensão adequeada ao uso do protocolo 
de single grain este não pode ser aplicado

Luminescência – casos de estudo



Considerações finais

Aplicação de 

protocolos de 

Luminescência

• Autenticidade
• Datação
• Estabelecimento de taxas de 

acumulação de materiais em 
contextos histórico-
arqueológicos

• Tecnologias de produção

PATRIMÓNIO 

CULTURAL

Melhor conhecimento contribui para 

melhor salvaguarda e divulgação 

Contribuir para 
resolução de  
questões histórico-
arqueológicas

Património Cultural no Laboratório de
Datação por Luminescência do IST 

Impacto Societal



Património Cultural no Laboratório de Datação por Luminescência do IST 

Datação absoluta, autenticidade e dosimetria por Luminescência 

Obrigada pela vossa atenção.
UIDB/04349/2020 e bolsa Pós-doc: SFRH/BPD/114986/2016


